Mededeling aan de bewoners, families, naasten

“ZET DE MASKERS MAAR OP …”1
23 februari 2022

Beste bewoners, families en naasten,
We konden vorige week in de media horen dat het “goed gaat” met de bestrijding van covid in België
en dat de corona-barometer daarom kon worden bijgesteld van code ‘rood’ naar code ‘oranje’. Dat
houdt in de brede samenleving het bijstellen van heel wat maatregelen richting “meer vrijheid”’ in.
Denken we aan de lagere scholen, waar leerlingen geen mondmasker meer hoeven te dragen, aan de
horeca die weer zonder sluitingsuur werkt, en met enkel mondmaskerplicht voor medewerkers, aan
het verminderen van de thuiskantoorplicht voor velen, … De omicron variant doet ons duidelijk
dromen van een lente en zomer zonder covid.
Tegelijk horen we uit de woonzorgsector meer verontrustende berichten: cijfers geven aan dat in
niet minder dan 312 van de ruim 800 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen deze dagen sprake is
van een echte covid uitbraak, met meerdere bewoners en medewerkers die positief testen en ziek
zijn. En zien we dat kwetsbare ouderen toch nog steeds gevat kunnen worden door het virus.
Daarom is waakzaamheid nog steeds geboden. En vanuit dit perspectief willen we in deze brief nog
even de bezoekmaatregelen beschrijven, zoals die op vandaag en in de komende weken in het
woonzorgcentrum van kracht zijn.

1. Observeer jezelf en wees waakzaam. Kom enkel op bezoek wanneer je kerngezond en fit
bent, en stel je bezoek uit wanneer je vermoed symptomen te hebben, effectief positief
testte, of wanneer je je niet goed voelt.
2. Bij bezoek aan het woonzorgcentrum blijven de algemene preventiemaatregelen van tel: was
of ontsmet regelmatig en grondig je handen, houd afstand, draag steeds een chirurgisch
mondneusmasker zoals dat hoort (dus met voldoende afsluiting en met mond en neus
bedekt). Kom bij één persoon (of koppel) per keer op bezoek.
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Naar de carnavalschlager van Bob Davidse
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3. Bezoek kan enkel doorgaan op de kamer van de bewoner, of in cafetaria ’t Zilverhof.
Zorg op de kamer voor voldoende verluchting, en blijf je mondmasker dragen.
Bezoek in de zithoekjes of in de leefruimtes van Bloesem of Terra zijn niet toegestaan.
Je kan daar ook niet blijven staan om een praatje te maken, een kopje koffie mee te drinken,
…
4. In cafetaria ’t Zilverhof gelden NIET de huidige horeca-maatregelen, maar de maatregelen
van Zorg en Gezondheid.
Dat betekent dat bezoek van de cafetaria enkel mogelijk is voor bewoners, al dan niet
vergezeld van eigen bezoek. Iedere bezoeker van ’t Zilverhof beschikt over een geldig CST en
legt dat ook voor alvorens plaats te nemen.
Enkel aan tafel kan het mondmasker af. Je wordt bediend door de cafetaria-medewerkers,
dus loop niet rond of ga zelf niet naar de toog. Als je je dient te verplaatsen, dien je je
mondmasker weer te dragen.
5. Aanstaande vrijdag vieren we carnaval in het woonzorgcentrum. Bezoek is mogelijk (zie
onder 4. Hierboven), maar enkel mits het ten allen tijde dragen van het mondmasker, en
wanneer de bezoeker beschikt over een geldig CST . Medewerkers die participeren aan de
begeleiding van dit feest worden erop gewezen dat het permanent dragen van een FFP2masker bij nauw contact met bewoners nog steeds verplichtend is …

We zijn er van overtuigd dat jullie ook deze afspraken ter harte zullen nemen, en kijken, samen met
jullie uit naar de vrijheid, die zich aan de horizon aankondigt. Nog even wachten dus. En volhouden …

Met hartelijke groet,
Het team van wzc Zilverlinde
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